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ชวยดวยเจาขา

เปนครั้งแรกนับตั้งแตชาวคณะอุรสุลินมาถึงสยามเมื่อหกเดือนกอน ที่ซิสเตอรเหลานี้เริ่มตั้ง
หลักปกฐาน ซิสเตอรซาเวเรียไดจากพวกเธอไปอยูที่ซัวเถาสักระยะหนึ่ง หลายสัปดาหที่ซิสเตอรเท
แรสไปพักที่ชวา ทําใหสุขภาพของเธอกลับฟนคืนมา บัดนี้เธอพรอมที่จะดําเนินบทบาทในฐานะอธิ
การิณีของคณะ ระหวางที่ซิสเตอรเทแรสเจ็บปวยเปนเวลานานและชวงเวลาที่เธอฟนไข ซิสเตอร
อักแนสและซิสเตอรราฟาแอลไดทําหนาที่เต็มที่ ในชวงเวลาหลายเดือนเหลานั้น รูปแบบของงาน
และการสวดภาวนาก็เปนรูปเปนรางขึ้น บัดนี้ซสิ เตอรเทแรสผูซึ่งไมเคยพํานักอยูที่วัดกาลหวารตอง
ปรับตัวใหเขากับโครงสรางที่เธอมิไดเปนผูเริ่มตน และมิไดเห็นพองดวยทั้งหมด
ไมตองสงสัยเลยวาชีวิตของซิสเตอรเหลานี้ในกรุงเทพ ฯ ไมคลายคลึงกับแบบแผนชีวิตที่
ตองปฏิบัติตามกฎวินัยของคณะดังที่พวกเธอไดรับการฝกมา การสวดภาวนาดวยเพลงขับเปนสิ่งที่
ทําไมได การกําหนดเขตพรตยิ่งเปนเรื่องยาก เพราะเด็กนักเรียนและครูมักละลาบละลวงเดินเขาเดิน
ออกในบานเล็ก ๆ ที่ซิสเตอรพํานักอยู ซิสเตอรจําเปนตองรวมพิธีมิสซาในโบสถใหญที่อยูอีกฟาก
ถนน แตยิ่งกวานั้นคือ ทานสังฆราชเห็นวาไมจําเปนที่จะตั้งศีลมหาสนิทในที่พํานักของเธอ ซิสเตอร
อักแนสและซิสเตอรราฟาแอลไดอยูมาสี่เดือนแลว จึงคุนกับระบบที่เปนอยู แตสําหรับซิสเตอรเท
แรส เธอรูสึกทนไมไดเลยกับสภาพเชนนี!้
อยางไรก็ตาม ซิสเตอรเทแรสมีคุณสมบัติประจําตัวคือ มีใจกวางและกลาหาญ เมื่อเธอได
เขียนจดหมายฉบับแรกถึงคุณแมแองแจล เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ตอนเธอมาอยูที่วัดกาลหวาร
จดหมายนั้นฟงดูเต็มไปดวยความสุขชื่นชม เธอเริ่มตนวา “จดหมายนี้เปนฉบับที่ดิฉันเขียนดวยใจ
เปยมดวยความสุข และขอบคุณที่ไดเขียนถึงคุณแม ใชแลวคะ ดิฉันแทบไมเชื่อวา จะมีความสุข
กับสํานักเล็ก ๆ ของเราไปไดนาน...” แตแมจะเปนจดหมายที่เริ่มตนแบบนาชื่นอกชื่นใจ ซิสเตอรเท
แรสก็ไมอาจปกปดความกังวลใจที่มีอยู เธอคร่ําครวญวาพวกเธอมีเวลานอยมากสําหรับการสวด
ภาวนา แมวาเธอจะไดคัดคานเรื่องนี้ แตทานสังฆราชก็ยังยืนกรานใหพวกเธอไปสวดทําวัตรเย็นใน
โบสถใหญเพื่อใหเปนตัวอยางอันดีแกสัตบุรุษวัดนั้นดวย
ซิ ส เตอร เ ทแรสเขี ย นถึ ง กรุ ง โรมหลั ง จากนั้ น อี ก หกสั ป ดาห แสดงความจํ า เป น ให
ประดิษฐานศีลมหาสนิทในบริเวณเล็ก ๆ ที่เธอจัดพิเศษ เพราะที่ที่พวกเธอรวมชุมนุมกันไดอยู
ใกลชิดกับที่ตั้งศีล เธอไดเขียนวา “นี่เปนการเสียสละที่เราไมอาจยอมได” แมเธอจะรูวาไมมีที่ทาง
พอจะตั้งตูศีลหรือศาสนภัณฑใด ๆ ที่จําเปนตองใชเชน จอกกาลิกซ ขวดบรรจุเหลาองุนและน้ํา

หรือเชิงเทีย น แตก ารไมไดรับสิ่งที่ตองการนี้ไดกลายเปนบอเกิด แหงความไมลงรอยระหวางซิ
สเตอรเทแรสและทานสังฆราชแปรโรส เปนความราวฉานซึ่งกลายเปนเรื่องใหญในเวลาตอมา
ในเดือนสิงหาคม มีจดหมายหลายฉบับที่มีเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับสํานักที่ตั้งอยูในสยาม
สงไปยังกรุงโรม ฉบับแรกลงวันที่ 3 สิงหาคม 1925 มาจากคุณแมแบรนารด มังแซล ฉบับนี้นับวา
เปนจดหมายประหลาด เต็มไปดวยความนัยและการคาดการณลวงหนา เธอเขียนวา เพื่อนที่รูจักกัน
มาตั้งแตเด็กซึ่งเวลานี้ทําหนาที่เปนธรรมทูตอยูที่กรุงเทพ ฯ เธอผูนี้เขาใจสถานการณที่นั่นอยางดี
ไดเขียนถึงคุณแมแบรนารดเปนจดหมายยืดยาว กลาวยืนยันเหตุการณทั้งหมดที่เกิดขึ้น และความ
ลําบากตาง ๆ ของซิสเตอรคณะอุรสุลิน คุณแมแบรนารดเขียนวา “ดิฉันสงจดหมายฉบับนี้มายังคุณ
แม แตเพื่อไมใหผูเขียนจดหมายนั้นเสียหาย ดิฉันจึงลบชื่อของเธอออกเสีย คุณแมที่เคารพ จดหมาย
ฉบับนี้จะเรียนใหคุณแมทราบสิง่ ที่คุณแมมีสิทธิ์จะทราบ แทนที่จะสงจดหมายนี้กลับมายังดิฉัน เมื่อ
คุณแมอานแลว ขอใหคุณแมทําลายจดหมายนี้เสีย” บังเอิญคุณแมแองแจลก็ถือตามคําแนะนําของ
คุณแมแบรนารด จดหมายฉบับนั้นจึงถูกทําลายไป ดวยเหตุนี้เหตุการณตาง ๆ ที่กลาวไวในจดหมาย
นั้นจึงยังเปนความมืดมนอยูชั่วกาลนาน!
จดหมายของคุณแมแบรนารด ซึ่งฟงดูเปนลางราย ไมไดกลาวถึงอะไรอื่นอีก นอกจากเขียน
เกี่ยวกับกับซิสเตอรซาเวเรีย เปยรซ “ซิสเตอรซาเวเรียทําไดดีมาก คุณแมโรแซร (อธิการิณี) ก็กลาว
ชมเธอตามที่ดิฉันไดเขียนมาเรียนคุณแมแลว ซิสเตอรซาเวเรียไดกอใหเกิดความประทับใจอยางดี
มาก ทั้งที่นี่และที่บันดุง บัดนี้ดิฉันเห็นไดชัดยิ่งขึ้นในสิ่งที่ดิฉันคาดไวในเวลานั้น โชคดีจริง ๆ ที่ซิ
สเตอรซาเวเรียไดไปยังซัวเถา สงสารแตซิสเตอรอื่นที่ยังตองอยูที่กรุงเทพ ฯ” ถอยคําที่กลาวมา
เหลานี้ดูเหมือนจะชี้ใหเห็นวา ชีวิตในสํานักของชาวอุรสุลินที่กรุงเทพ ฯ นั้นมีความยากลําบาก
เพิ่มขึ้น และเห็นวาดีแลวที่ซิสเตอรซาเวเรียไดไปอยูเสียที่จีน
ไมวาขาวใดที่มาถึงกรุงโรม และไมวาขาวนั้น ๆ จะมีตนตอมาจากที่ใด คุณแมแองแจลเปน
หวงจนตองเขียนถึงทานแปรโรส ตั้งแตวันที่ 9 กรกฎาคม โดยเรียนเสนอแนะทานวา อาจจะเปนการ
ดีก วาหากจะสงซิสเตอรเทแรสซึ่งมีสุขภาพออนแอ ซ้ํามีหนาที่เปน อธิก าริณีซึ่งเปน ภาระหนัก
กลับไปยุโรป พอวันที่ 14 สิงหาคม ทานแปรโรสไดเขียนตอบคุณแมแองแจลอยางยืดยาว ยอมรับวา
มีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นจริง ขอยืนยันวาสถานการณมิไดเลวรายอยางที่คุณแมคาดคิด เปนความจริงที่
ซิสเตอรเทแรสอาจจะมีอารมณหวั่นไหวคิดมากไปเองวาความลําบากเหลานั้นมีมากกวาที่เปนจริง
แตทานขอเรียนเตือนคุณแมแองแจลวาซิสเตอรเทแรสไดผานชวงเวลาอันเลวรายมา เมื่อมาถึงตาง
แดนคราวนี้ก็ตองลมปวยหนักแทบปางตายเปนเวลาหลายสัปดาห แตการไดไปพักฟนในชวาทําให
เธอมีอาการดีขึ้น และบัดนี้ก็ดูจะหายปวยดีแลว
ทานแปรโรสเขียนตอไปวา ในชวงเวลาที่เกิดความยุงยากนี้ ทานก็ยังรั้งรอที่จะระบุชื่อของ
อธิการิณีคนใหมเพราะสถานการณนี้ดูเหมือนเปนสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราว แตเนื่องจากทานตองมีใคร
สักคนที่จะตองกระทําหนาที่เพื่อรับภารกิจของคณะ ทานจึงเลือกเอาซิสเตอรซาเวเรีย ซึ่งทานรูสึกวา

เปน ผูมีลัก ษณะเขมแข็งมีค วามสามารถสูง การพูด จาก็เปนแบบธรรมดา ๆ และดูเหมือนไม
หวาดกลัวที่จะตองรับผิดชอบ เธอเปนคนคลองวองไว มีสมรรถภาพ สุขภาพของเธอก็ดูไมมีอะไร
นาวิตก แมจะไดรับเชื้อไขรากสาดมาแลว เธอมีอะไรหลายอยางที่ตรงขามกับซิสเตอรเทแรสซึ่งดู
เหมือนภาระหนาที่จะเปนสิ่งที่หนักอึ้ง ภายใตเหตุการณอันยากยิ่งนี้จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะเกิดความ
ตึงเครียดขึ้นระหวางซิสเตอรทั้งสอง
อันที่จ ริง การที่ทานแปรโรสมีความไววางใจซิสเตอรซาเวเรีย ก็เพราะเธอเปนคนกลา
ตัดสินใจและมีใจเชื่อมั่น ระหวางที่ทานแปรโรสมาเยี่ยมซิสเตอรคณะอุรสุลินทุกวันในชวงเวลาที่ซิ
สเตอรเทแรสปวยนั้น มีหนังสือและอุปกรณตาง ๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งซิสเตอรคณะอุรสุ
ลิน ประสงคจ ะสั่ งมาจากยุ โ รป หนึ่ง ในบรรดาขา วของเหลา นั้น มีเป ย โนอยูด ว ย เมื่ อมี ก าร
ปรึกษาหารือกันที่จะหารายไดเพิ่มขึ้น ทานแปรโรสจึงแนะนําใหสอนพิเศษวิชาดนตรีและศิลปะซึ่ง
ซิสเตอรซาเวเรียมีความสามารถในวิชาทั้งสองนี้ ทานแปรโรสแจงวาเปยโนในประเทศสยามมีราคา
แพงลิ่ว ซิสเตอรซาเวเรียเสนอวาเธอจะเขียนจดหมายถึงมารดาของเธอ เพื่อไดขอมูลที่จําเปนตองรู
เพื่อจะไดสั่งเปยโนสักหลังหนึ่งสงมาจากยุโรป ทานแปรโรสก็ยอมตาม
ทานมิไดคาดคิดวาการสนทนาแบบกันเองนี้ ซิสเตอรซาเวเรียจะถือวาทานสังฆราชอนุญาต
ใหสั่งเครื่องเปยโนที่มีราคาแพงนี้ได ทานแปรโรสอธิบายวา“เรื่องนี้เปนการคุยกันอยางธรรมดา
ขาพเจาไมคิดไปวาการคุยนี้จะกลายเปนการสั่งของโดยไมไดรับความเห็นชอบจากขาพเจาเสียกอน”
แตในความคิดของซิสเตอรซาเวเรียถือวาการสนทนากับทานสังฆราชถือเปนการอนุญาตใหทําได
เธอจึงเขียนจดหมายถึงมารดาของเธอทันทีตามลักษณะของเธอที่เปนคนคลองแคลววองไว ขอให
ทานชวยจัดการสั่งเปยโนหลังหนึ่งมายังกรุงเทพ ฯ บังเอิญเธอมิไดรายงานเรื่องนี้โดยทันทีตอซิ
สเตอรเทแรสซึ่งขณะนั้นยังมีอาการปวยหนัก ตอมาระหวางที่เธอทั้งสองไปพักที่เมืองบันดุง ซิ
สเตอรซาเวเรียจึงรายงานซิสเตอรเทแรสใหทราบเรื่องนี้ แตเรื่องราวทั้งหมดที่เธอไดจัดการเพิ่งจะ
ปรากฏชัดเมื่อเธอไดจากไปยังซัวเถาแลว
หลังจากซิสเตอรซาเวเรียไปซัวเถาไดไมนาน ก็มีจดหมายฉบับหนึ่งพรอมใบแจงราคามา
จากบริษัทที่สรางเปยโนแจงวา เปยโนที่สั่งใหสงมานั้นมีราคา 175 ปอนดสเตอรลิงพรอมคาจัดสง
ตางหากทางเรือ เงินจํานวนนี้คิดเปนเงินฟรังสก็มากถึง 18,000 ฟรังส อันเปนเงินจํานวนมากเกินที่
มิสซังจะมีจายให ทานสังฆราชตกใจมากไดแจงใหซิสเตอรเทแรสปฏิเสธการรับผิดชอบทั้งหมด
โดยยืนยันวาคําสั่งใหสงเปยโนเขามานี้ไมใชความประสงคของทาน
แตเรื่องนี้กลับปรากฏวาเปนเรื่องยุงยากเกินจะจัดการไดโดยคําปฏิเสธสั้น ๆ เชนนั้น
จดหมายซึ่งระบุถึงซิสเตอรซาเวเรียสงมาจากเมืองลูเบียนา (Ljubyjana) ลงวันที่ 25 มีนาคม มี
ขอความสั้น ๆ เกี่ยวกับการเจรจาซื้อขายกันวา

โดยคําสั่งของมาดาม มารดาของทาน ผมไดสั่งการทันทีใหสรางเปยโนหลังหนึ่งซึ่งมี
คุณภาพเปนเยี่ยมตามรายละเอียดที่แจงในจดหมายของทานที่เขียนมาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ
กลไกของเปยโนจัดสรางโดยโรงงานสไตนเวย (Steinway) อันเปนโรงงานระดับหนึ่ง และ
เปนแหงเดียวที่สามารถสรางเปยโนไดเหมาะสมกับประเทศที่มีอากาศรอน ตัวเปยโนจะทํา
ดวยไมวอลนัทและไมอีโบนี เพราะไมชนิดนีท้ นทานไดทกุ อยาง เปยโนหลังนี้เปนแบบ
Model K สรางตามแค็ตตาล็อกที่ผมสงมา มีราคา 175 ปอนดรวมคาบรรจุหีบ แตไมรวมคา
ขนสงทางเรือ โปรดสงเงินจํานวนนี้ไดยังธนาคาร Banque Franco-Serbe ที่ลอนดอน เมื่อ
บริษัทไดรับเงินจํานวนนี้แลว เปยโนหลังนี้ก็พรอมจะสงจากลอนดอน ตรงไปยังที่อยูของ
ทาน
ซิสเตอรเทแรสทําตามคําแนะนําของทานแปรโรสทันทีโดยใหซิสเตอรราฟาแอลเขียนไป
บอกยกเลิกการสั่งเปยโนหลังนั้น แตก็ไดรับจดหมายตอบฉบับที่สอง สงมาจากเมืองลูเบียนา ซึ่งมี
น้ําเสียงไมพอใจ ความวา
ผมไดรับจดหมายดวนของทานแลว เสียใจที่ไมอาจรับการบอกเลิกใบสั่งของทานทีใ่ ห
สรางเปยโนหลังนี้ ซึ่งไดสรางขึ้นเปนพิเศษตามรายละเอียดที่ทานไดแจงไว... เปยโนหลังนี้
สรางขึ้นสําหรับประเทศในเขตรอน ไมมีทางที่ผมจะขายเปยโนหลังนี้ไดในประเทศของผม
ทานตองตระหนักดีวานี่ไมใชเครื่องดนตรีที่เราจะจําหนายไดทุกวัน ผมไดสั่งทําเปยโนหลัง
นี้ตามใบสั่งของทาน และผมจําเปนตองจายเงินคาเปยโนหลังนี้ มันเปนจํานวนเงินที่ทําให
ผมสิ้นเนื้อประดาตัวทีเดียว! ใครที่เมืองนี้จะซื้อเปยโนที่สรางขึ้นเพื่อใชในเขตเมืองรอนเลา
มาดามเปยรซ-มารดาของซิสเตอรซาเวเรีย มาหาผมวันนี้ เธอแทบรองไหเมื่อผมอาน
จดหมายของทานใหเธอทราบวา ทานตองการยกเลิกเปยโนที่ทานไดเคยสั่งไว... เธอจะ
เขียนถึงทาน ไมสําคัญดอกที่ทานบอกเลิกใบสั่งนีโ้ ดยไมไดแจงใหซิสเตอรซาเวเรียทราบ ที่
สําคัญคือ เปนตัวเธอเองที่สั่งใหเราทําเปยโนหลังนี้ สํานักของทานจึงตองเปนผูจายเงิน
โปรดแจงใหเราทราบโดยดวนวาทานจะสงเงินจํานวนนี้หรือไม เพื่อเราจะไดดําเนินการ
ขั้นตอไป
ซิสเตอรเทแรสเปนผูตอบจดหมายที่ไมนาฟงนี้ดวยตนเอง ยืนยันวาการสั่งทําเปยโนนี้ไมได
รับความยินยอมหรือรับรูจากเธอ จึงขอปฏิเสธการรับผิดชอบ เธอลงทายจดหมายวา “โรงเรียนของ
เราดําเนินไปอยางยากจนขนแคน และดํารงอยูไดดวยเงินบริจาค เราจะหาเงินที่ไหนมาจายใหทาน”

จดหมายเหลานี้ซิสเตอรเทแรสไดคัดลอกไวอยางละเอียดและสงไปยังคุณแมแองแจลพร
อมกับจดหมายของเธอ เห็นชัดวาเธอไมแนใจวาการบอกปดการรับผิดชอบจะยุติปญหานี้ได ซิ
สเตอรเทแรสเขียนตอไปวา ทานสังฆราชแปรโรสก็มีหนี้สินอยูแลว ไมอยูในสภาพที่จะรับเปนหนี้
จํานวนนี้ไดอีก เหตุการณทั้งหมดนี้ทําใหทานสังฆราชตกที่นั่งลําบาก ซิสเตอรเทแรสรูสึกรอนใจวา
คณะเล็ก ๆ ของเธอซึ่งเธออยากใหเปนที่ปรากฏวาเปนคณะที่สมบูรณแบบ กลับกลายเปนเหตุให
เกิดความยากลําบากขึ้น
ดวยความกลัวระคนโกรธ เธอกลาวหาซิสเตอรซาเวเรียวาเปนผูทําใหเกิดยุงยากเหลานี้ดวย
การสั่งทําเปยโนไปโดยพลการ รวมทั้งเรื่องการสั่งหนังสือตาง ๆ จากยุโรปซึ่งซิสเตอรซาเวเรียไมมี
อํานาจจะทําเชนนั้น โดยซิสเตอรเทแรสลืมวาเปนเวลาหลายเดือนที่ตัวเธอเองปวยอยู มีอาการหนัก
เกินกวาจะทําหนาที่ได เธอลงทายจดหมายซึ่งยาวถึง 10 หนาดวยลายมือเขียนวา “คุณแมที่เคารพ
ดิฉันเสียใจอยางสุดซึ้งและขออภัยที่ดิฉันทําใหคุณแมมีความกังวลใจในเรื่องยุงยากเหลานี้ ความ
ปรารถนาอยางเดียวของดิฉันคือจะเปนคณะธรรมทูตเล็ก ๆ ที่มีใจรอนรนและชวยเพิ่มพูนการเก็บ
เกี่ยววิญญาณ” ที่จริงนี่เปนความปรารถนาอยางเดียวของเธอที่จะทําตัวใหสมบูรณแบบและนําผูอื่น
ในความดูแลของเธอใหมีอุดมการณอันเดียวกัน ความขัดแยง ความผิดพลาด และความไมเขาใจกัน
เปน เรื่องยากสํา หรับเธอที่จ ะเขา ใจหรือยอมรับทั้ งกับตนเองหรือผู ที่อยู ใ นความดูแ ล หนา ที่
รับผิดชอบของเธอในฐานะอธิการิณีกลับกลายเปนภาระหนักที่เธอเหลือจะทนได
คุณแมโรแซรไดเขียนจากซัวเถาถึงคุณแมแองแจลตอนตนเดือนกันยายน ตั้งขอสังเกตวา
ขณะที่ทานอยูที่กรุงเทพ ฯ ทานเห็นวาซิสเตอรเทแรสออกจะเปนคนที่คอนขาง “ขี้วิตก” และโนม
เอียงไปในทางที่จะแบกรับความรับผิดชอบในฐานะอธิการิณีอยางเถรตรงเกินไป คุณแมโรแซรลง
ทายจดหมายอยางเปยมดวยปรีชาญาณวา “พระเจาจะทรงชวยเธอใหพนความลําบากตาง ๆ ที่เธอ
ไดรับเพราะเหตุที่ไรประสบการณ” ถึงกระนั้น สถานการณในกรุงเทพ ฯ ยังเปนสาเหตุที่ทําใหคุณ
แมโรแซรกังวล ในจดหมายฉบับเดียวกันนี้ทานไดเขียนตอไปวา ซิสเตอรที่นี่เหมือนถูกบังคับใหอยู
ในที่จํากัดแทบจะหายใจไมออก หากไมออกไปจากเขตพรต คุณแมโรแซรรูสึกกังวลใจดวยวาเธอ
เหลานั้นทํางานหนักเกินไปโดยไมมีเวลาแมสักครูเพื่อผอนคลาย พวกซิสเตอรตองทําทุกอยาง เชน
ตรวจตราดูแลเด็ก สอนหนังสือ ทําครัว คุณแมโรแซรหวนนึกถึงครั้งหนึ่งที่ซิสเตอรก็เคยตองลําบาก
ตรากตรําอยางนี้ที่ซัวเถา โดยมีสุขภาพของพวกเธอเปนเดิมพัน ทวาบัดนี้ทานตระหนักไดวา จะเปน
การดีกวา หากยอมเสียเงินอีกหนอยเพื่อจางคนใหมา “ทํางานที่เกินความสามารถของนักบวชซึ่ง
ตองทําการสอน... ดิฉันไดพยายามเสนอแนะเรื่องนี้แลว แตดิฉันไมคิดวาจะมีใครฟง”
วันที่ 15 กันยายน เพียงเดือนเดียวนับตั้งแตซิสเตอรเทแรสสงจดหมายฉบับสุดทาย เธอก็ได
เขีย นถึงคุณแมแองแจลอยางยืดยาว เริ่มจดหมายแบบเดิมคือ ขอมอบทุก อยางถวายแดพระเจา
กลาวถึงงานที่พวกเธอตองทํา ความสุขในกระแสเรียกของเธอ ความรูสึกต่ําตอยตอพระหรรษทาน
ซึ่งพวกเธอไดรับทวมทน แตเห็นไดชัดวาเธอยังรอนอกรอนใจเรื่องเปยโน เธอไดเขียนจดหมาย

หลายฉบับไปซัวเถา แจงขาวแกซิสเตอรซาเวเรียอยางละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเปยโน แตไมไดรับ
คําตอบ เธอเขียนตอไปวา ดิฉันไมอาจทําอะไรไดอีกตอไปนอกจากสวดใหเธอ เพราะดิฉันแนใจวา
เมื่อเธอตรวจตราพิจารณาสิ่งที่เธอไดทําไป เธอจะเสียใจมาก ดิฉันเองก็รูสึกเสียใจกับเธอมาแลว”
เกือบเปนวัน เดียวกัน คุณแมโรแซรไดเขีย นถึงคุณ แมแองแจล แสดงความเสียใจถึงสิ่ง
ตาง ๆ ที่ไมเขาใจกัน พรอมกับรายงานที่นาพอใจในพฤติกรรมของซิสเตอรซาเวเรีย มีความวา:
ซิสเตอรซาเวเรียเสียใจมากเรื่องเปยโน ดิฉันเห็นวาซิสเตอรเทแรสตัดสินเธอรุนแรงเกินไป
และกลาวหาเธอหนักไปเกินกวาจะนึกถึงเหตุผล...ดิฉันรูสึกวา เธอออกจะกังวลเกี่ยวกับ
เรื่องเงินมากเกินไปดวย มันเปนเรื่องลําบากที่ดิฉันเขามาเกี่ยวของ... ดิฉันไดแตสวดขอพระ
เจาโปรดใหความกังวลเรื่องนี้ผานไป... ถาดิฉันมีเงินสัก 500 ดอลลาร ก็จะสงเงินนี้ไป
กรุงเทพ ฯ โปรดใหดิฉันแสดงความมั่นใจแกคุณแมวา สํานักที่กรุงเทพ ฯ จะไมถึงกับตก
ยากเพราะตองจายคาเปยโนหลังนี้
สวนซิสเตอรซาเวเรีย คุณแมโรแซรพอใจเธอมาก ทานเห็นวา เธอเปนคนมีน้ําใจเอื้อเฟอ
และวองไวมาก บางครั้งเธอแสดงออกวามีความเชื่อมั่นในตนเองสูงอยูสักหนอย แตเธอก็ศรัทธา
และมีจิตใจดุจอัครสาวก “ดิฉันพยายามทุกวันที่จะแสดงใหเธอเห็นวา กอนอื่นใดเราเปนธิดาของ
สหภาพโรมัน ซึ่งรวมเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ดังนั้นแมเรามีถิ่นกําเนิดมาจากบานเมืองใด ก็เปนเรื่อง
ไมสําคัญนัก เราจะไมมุงหวังสิ่งใดมากไปกวาที่เปนอยูในขณะนี้ จิตใจของธรรมทูตไมใชสิ่งที่จะ
ไดมาในวันเดียว ผูนั้นจะตองมีความเมตตาตอตนเองและตอผูอื่น”
นี่เปนบทเรียนบทหนึ่งที่ซิสเตอรเทแรสยังกําลังดิ้นรนเพื่อเรียนรู ขณะที่เธอกําลังวาวุนอยู
กับการเลือก ระหวางชีวิต นัก บวชในอุด มคติซึ่งเธอไดรับการอบรมมากับชีวิตธรรมทูตที่ตอง
ปรับตัวตามสภาพ ซิสเตอรเหลานี้ไดรับการยกเวนไมตองสวมชุดนักบวชหนา ๆ เพราะอากาศรอน
ชื้นทําใหการสวมใสชุดหนัก ๆ เชนนั้นไมสามารถทําได คุณแมโรแซรอธิบายเรื่องนี้แกคุณแมแอง
แจล คุณแมโรแซรยังเปลี่ยนระเบียบประจําวันใหซิสเตอรตื่นนอนเวลา 4.30น. เพราะนี่เปนวิธีเดียว
ที่เธอเหลานั้นจะไดสวดภาวนาตอนเชารวมกันได ทั้งที่ทานไดขอรองแตทานสังฆราชก็ยังไมอนุมัติ
ใหตั้งศีลมหาสนิทในบานพัก โรงเรียนก็เจริญขึ้นจนซิสเตอรมีที่ทางสําหรับตนเองนอยลง แมแตใน
หองอาหารก็ตองเอามาใชเปนหองเรียนในเวลากลางวัน ถึงแมวาการไปยังหองอาหารกอนถึงเวลา
อาหารมื้อนั้น ๆ ตามกฎแลวจะทําไมได แตเธอก็พยายามสวดบท Miserere และบทจากเหวลึก (De
Profundis) ขณะที่เดินไปหองสวดมนตของตน เห็นไดชัดวาซิสเตอรเทแรสพยายามที่จะเถรตรงตาม
ตํารา
แมวาตอนตนเดือนพฤศจิกายน ความกังวลเรื่อง “เปยโนของเขตรอน” จะบรรเทาลงโดยมี
โทรเลขแจงวา สํานักมหาธิก าริณีจะเปนผูรับเรื่องคาใชจาย ความไมพอใจของซิสเตอรเทแรส

เกี่ย วกับคุณ ภาพชีวิตของซิสเตอรทั้งหลายที่นี่ก็มิไดลดลง ในเดือนมีน าคม 1926 เธอไดเขีย น
จดหมายที่เต็มไปดวยความเดือดรอนใจ ซึ่งทําใหคุณแมแองแจลเกิดความกังขาวานาจะปดสํานัก
ของคณะอุรสุลินในสยามจะดีหรือไม
แมวาซิสเตอรเทแรสจะมีเรื่องทุกขรอนใจ แตเธอก็ไมเคยคิดที่จะใหปดสํานักลง แมจะมี
ความลําบากมากมาย ความศรัทธาของเธอมิไดลดนอยลงเลย เวลานั้นพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 7 เพิ่ง
เสด็จขึ้นครองราชยสืบสันตติวงศจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 ไดไมกี่เดือน ทรงสน
พระทัยอยางยิ่งในดานการศึกษา ทานสังฆราชแปรโรสตระหนักดีถึงประโยชนที่จะได หากวาตั้ง
โรงเรียนมัธยมขึ้นในกรุงเทพ ฯ แมจะเห็นไดชัดวาคณะอุรสุลินไมอยูในฐานะที่จะเริ่มงานนี้ใน
สภาพที่เปนอยู ซิสเตอรเทแรสรูสึกวา ถาเธอไดรับอนุญาตใหยืมเงินเพื่อซื้อที่ดินในทําเลที่เหมาะสม
โรงเรียนแบบที่หวังนี้ก็นาจะเกิดขึ้นได “มีอนาคตอันใหญหลวงในสยาม มีตระกูลใหญ ๆ หลาย
ตระกูล นักบวชก็เปนผูที่บิดามารดาในตระกูลเหลานั้นไวเนื้อเชื่อใจ” ซิสเตอรเทแรสบรรยายตอไป
ดวยความกระตือรือรนที่ไมอาจระงับได “ดิฉันแนใจวา ถาเราสามารถกอตั้งโรงเรียนได เราจะมี
นักเรียนเต็มในทันที”
แตซิสเตอรเทแรสยังคงไรหวังกับสภาพความเปนจริง อีกคราวหนึ่งในเดือนเมษายน เธอได
เขียนจดหมายยืดยาวถึงคุณแมแบรนารด มังแซล ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากกรุงโรมใหเปนที่ปรึกษา
ของสํานักที่ตั้งขึ้นใหม ซิสเตอรเทแรสทราบวาในไมชาคุณแมแบรนารดจะเดินทางไปกรุงโรม เพื่อ
รวมประชุมสมัชชาใหญของคณะ (General Chapter) ซิสเตอรเทแรสขอรองทานวา หากเปนไปได
ขอใหทานแวะที่สยามกอน หรือไมก็จะขอไปพบทานที่สิงคโปร แตภาวะของซิสเตอรคณะอุรสุลิน
ขณะนั้นทําใหคําขอนี้ไมอาจเปนไปได เพราะพวกเธอทํางานหนัก ขนาดที่ตองใหซิสเตอร 50 คน
ในยุโ รปทําทีเดีย ว สํานัก ในสยามตองการซิสเตอรที่จ ะทําการสอนอยางนอยอีก สามคน และ
ซิสเตอรที่ทํางานบานอีกสามคนใหชวยดูแลเรื่องการซักผา การรีดผา และการครัว ทวาซิสเตอรใน
สยามก็ไมมีที่ทางจะใหซิสเตอรจํานวนที่ข อไปเหลานี้อยู เนื่องจากความลําบากในการติด ตอ
จดหมายตาง ๆ ที่ซิสเตอรเทแรสสงไปยังกรุงโรมจึงลวงไปกวาหนึ่งปโดยไมมีคําตอบ คณะอุรสุลิน
ไดพูดถึงการยายสํานักกับทานสังฆราช แตคําแนะนําของทานเปนเรื่องที่ปฏิบัติไมได และไมไดดี
ไปกวาที่เปนอยูตอนนี้ “ดิฉันจะทําอยางไร? โปรดบอกที!” จดหมายของเธอลงทายดวยน้ําเสียงทีส่ นิ้
หวัง
แมจะไมไดพบกับคุณแมแบรนารด สภาพของชาวคณะอุรสุลินก็กระเตื้องขึ้นโดยการเยี่ยม
ของพระสมณทูต คือ ทานสังฆราชคอนสแตนติน อายุจิ (Constantin Aiuti) ชวงกลางเดือนเมษายน
“การเยี่ยมครั้งแรกนี้มีจุดหมายสําคัญคือเพื่อเยี่ยมคณะนักบวชและโรงเรียนที่ชาวคณะนั้นดูแล”ทาน
สังฆราชแปรโรสไดบันทึกไวในรายงานประจําปของทาน “ฯพณฯ มีความสนใจรายละเอียดทุก
อยาง และไดใหคําแนะนําที่ดีมาก”

คําแนะนําบางอยางของทานสมณทูต ตามที่ซิสเตอรเทแรสบันทึกไว ถือวาเปนชัยชนะของ
คณะอุรสุลิน ทานสมณทูตไดประกาศหลักเกณฑชุดหนึ่งซึ่งรวมหลายขอที่ทานแปรโรสยังรีรอไม
อนุญาต เชน ตองมีพิธีมิสซาทุกวัน สําหรับนัก บวช ตองแยกโรงเรียนออกจากตัวเขตพรตของ
นักบวช อาหารสําหรับพระสงฆตองปรุงที่สํานัก ของพระสงฆ ผูมาเยี่ยมตองอยูที่หองรับแขก
จนกวาอธิการิณีจะรับทราบ รายไดจ ากทําเทียนขายโดยใหเด็ก กําพราทํา ตองใชเปน คาใชจาย
อุปการะเด็กกําพราแตละคน และสําหรับนักบวชแตละคนดวย
การที่ไดรับผลสําเร็จในเรื่องเหลานี้ถือไดวาสวนใหญเปนเพราะอิทธิพลของคุณพอโชแรง
(Fr. Chorin) พระสงฆหนุมซึ่งทําหนาที่เปนผูอํานวยการสํานักธรรมทูต “ทานผูนี้รูเรื่องของเราดี
ตั้งแตตน” ซิสเตอรเทแรสไดเขียนถึงคุณแมแบรนารดในเดือนตอมา ทั้งนี้อาจเปนเพราะคํารองทุกข
ของซิสเตอรเทแรสที่คุณพอโชแรงไดเขียนไปในจดหมายหลายฉบับสงถึงคุณแมแซงตฌอง มาร
แตง เลารายละเอียดตาง ๆ ของความลําบากที่คุณพอไดพบในกรุงเทพฯ
การกอตั้งสํานักของชาวคณะอุรสุลินเปนสิ่งที่ไมเหมาะสมอยางยิ่งทีเดียวสําหรับพวกเธอ
ชาวคณะนี้ไมไดเกิดมาเพื่อที่จะเปนคนครัวหรือตองวุนทั้งวันอยูกับงานของโบสถ อาหาร
ของพระสงฆหรือผูชวยพระสงฆควรจะทําขึ้นที่บานของพระสงฆเอง งานที่กําหนดใหซิ
สเตอรทั้งสามทํา เปนสิ่งเกินกําลังมุนษยจะทําได การปฏิบัติตามกฎวินัยของคณะยอมไม
อาจทําได เพราะเปน ไปไมไดที่ซิสเตอรค ณะของทานจะปฏิบัติต ามได นับเปน เรื่อง
ปวดราวใจที่ไดเห็นสภาพบานพักของพวกเธอ โรงเรียนที่พวกเธอดูแลในปจจุบันมองดูไม
เปนความภาคภูมิแกค ณะอุรสุลินและแกผมซึ่งผมเคยไปเยี่ยมสํานักบางแหงของทานใน
ฝรั่งเศสและแคนาดามาแลว ผมตองแสดงความเสียใจอยางยิ่งที่ไดเห็นสภาพของซิสเตอร
คณะอุรสุลินในกรุงเทพ ฯ
การที่คุณพอโชแรงเขาไปแทรกแซงกับทานอายุจิก็สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทวาก็ยัง
ไมมากพอ คําแนะนําของทานคือ ขอใหอธิการิณีเจาคณะหรือตัวแทนจากสมัชชาใหญของคณะ
มายังกรุงเทพ ฯ กอนที่จะมีการวางแผนอนาคตของคณะอุรสุลิน
ไมวาคุณพอโชแรงจะสามารถทําสิ่งใดเพื่อบรรเทาความลําบากตาง ๆ ของชาวคณะอรุสุลิน
แตก็ทําใหทานแปรโรสเกิดความไมพอใจ พอถึงฤดูใบไมผลิตป 1926 มีเรื่องที่เห็นชัดวา ซิสเตอรเท
แรสและทานแปรโรสไมลงรอยกันมากซิสเตอรเทแรสขอใหทํามิสซาประจําวันสําหรับซิสเตอรทั้ง
สาม ทานก็แยงวาเปนไปไมได เพราะสัตบุรุษของทานจะไมมีมิสซาของตนในวัด ซิสเตอรเทแรส
แยงวา พิธีมิสซาตองทําในเขตพรตของคณะตามกฎวินัยที่ค ณะตองปฏิบัติ ทานก็ต อบวาใน
สถานการณปจจุบันนี้จะทําเชนนั้นไมได ซิสเตอรเทแรสรูสึกอัดอั้นตันใจจึงตีความการตัดสินใจ
ของทานแปรโรสวาไมตรงกับความตองการของคณะอุรสุลิน ในจดหมายที่ซิสเตอรเทแรสเขียนถึง

คุณแมแบรนารด มังแซล ไดอางคําของทานอายุจิที่บอกแกเธอตอหนาทานแปรโรสวาทานตองการ
ให ช าวคณะอุ ร สุ ลิน ก อ ตั้ง โรงเรี ย นมั ธ ยม เพราะท า นรูสึ ก ว าชาวคณะอุ รสุ ลิ น เหมาะสมจะ
ดําเนินงานดานการสอนในขั้นสูงกวาที่เปนอยูในขณะนั้น คําเสนอแนะนี้ทําใหเธอรูสึกมีความหวัง
แตเธอเกรงวาทานแปรโรสจะไมยอมรับคําเสนอแนะนี้
คําบรรยายลักษณะของทานแปรโรสตอนแรก ๆ ที่ซิสเตอรเทแรสกลาววาทานมีลักษณะ
“เหมือนเปนบิดาดูแลลูก ๆ” ขณะนี้ไดเปลี่ยนไปเปน “คนกระดางไรจิตใจ” เปนไดที่ขอสรุปทั้งสอง
อยางนี้เปนไปตามอารมณข องซิสเตอรเทแรสในขณะนั้น ๆ ทานสังฆราชแปรโ รสไดรับหนาที่
ประจําอยูที่มิสซังสยาม ตั้งแตทานไดรับศีลบรรพชาเปนพระสงฆเมื่อป 1893 และไดรับตําแหนง
พระสังฆราชเมื่อป 1910 ทานทํางานหนัก ไดขยายสามเณราลัย และสนับสนุนคณะนักบวชใหม ๆ
ทานเปนบุค คลที่มีวิจารณญาณและมีประสบการณ ทานไมคุนเคยกับการถูก ตั้งคําถามกับการ
ตัดสินใจของทาน โดยพระสงฆหนุมคนหนึ่งซึ่งอยูในบังคับบัญชาตอหนาทานสมณทูต สําหรับซิ
สเตอรเทแรส ทานแปรโรสก็มักลงมือกระทําการอยางรวดเร็วที่จะปกปองเธอใหพนความลําบาก
ตาง ๆ แตบัดนี้ทานตกอยูใ นสภาพที่ไมมีทางประนีประนอมกันได เราคงไมประหลาดใจที่
ซิสเตอรเทแรสเขียนรองทุกขในจดหมายถึงคุณแมแบรนารด มังแซลวา เมื่อทานอายุจิไปแลว ทาน
แปรโรสก็ “เย็นชาและกระดางตอพวกเรา ทานไมยอมทําอะไรใหเรามีที่ดินมากกวานี”้
สภาพการณไมไดดีขึ้นแมจะเกิดอหิวาตกโรคระบาดระหวางฤดูรอนเดือนพฤษภาคม ซิ
สเตอรเทแรสตองเขาโรงพยาบาลเซนตหลุยสอีกครั้ง คราวนี้อาการของเธอไมหนักนัก แตเธอก็
บรรยายในจดหมายถึงคุณแมแบรนารดวา “หองของเราที่อยูกันสามคนเล็กมาก ไมมีอากาศและไมมี
ที่จะใหดิฉันอยูรักษาตัว เราจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวยไดอยางไรในเมื่อขยะของคนสกปรกใน
บริเวณนี้ทิ้งกันทั่วไปใกลพวกเรา!” แตแทนที่จะทําใหซิสเตอรเทแรสหมดกําลังใจ โรครายครั้ง
หลังสุดนี้ยิ่งเพิ่มการตัดสินใจใหเธอหาที่ดินในทําเลที่ดีกวาเพื่อสรางโรงเรียนใหเปนจริงเปนจังขึ้น
“บางทีคุณแมอาจจะกลาววา เปนไปไมไดที่พวกเราเพียงสามคนจะรับภาระอันหนักหนวงนี้” ซิ
สเตอรเทแรสลงทายจดหมายขณะที่ยังอยูบนเตียงในโรงพยาบาลวา “แตดิฉันขอเรียนวาเปนไปได
คะ”
ในชวงฤดูใบไมผลิปนั้น ไดมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญเกิดขึ้นคือ โรงเรียนที่สอนภาษาจีน
ซึ่งมีนักเรียนราว 40 คน ไดถูกเปลี่ยนมือจากชาวคณะอุรสุลินไปอยูในความอํานวยการของครูชาว
จีน ตามที่ทานแปรโรสไดบันทึกไวในรายงานประจําปวา เปนเวลาหลายปมาแลว มีชาวจีนอพยพ
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความลําบากและสถานการณที่ปรวนแปรใน “จีนภาคกลาง” ทานจึงตระหนักดีวา
โรงเรียนสอนภาษาจีนจะตองขยายขึ้นอีกเทาตัว นอกจากจะชวยสอนในโรงเรียนจีนแลวชาวคณะ
อุรสุลินไดริเริ่มโรงเรียนของตนเองขึ้นโดยมีการสอนอังกฤษและฝรั่งเศสดวย แมจะเปนเรื่องยาก
สําหรับซิสเตอรที่จะจัด การงานทั้งหมด ซิสเตอรเทแรสก็ตีความการกระทําของทานสังฆราชวา
ไมใชการกระทําที่กอปรดวยเมตตา แตเปนการตัดสินใจโดยพลการ โดยไมไดปรึกษาหารือกับ

เธอกอน เธอเขียนดวยน้ําเสียงที่แสดงความไมพอใจวา “หลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม เราจะไมมี
สวนเกี่ยวของกับโรงเรียนจีนอีกตอไป”
เหตุการณนี้ทําใหซิสเตอรเทแรสยิ่งตัดสินใจแนวแนที่จะหาที่ดินสักแหงซึ่งคณะอุรสุลิน
สามารถกอตั้งโรงเรียนของตนเองได ในเดือนพฤษภาคม เธอไดเขียนถึงกรุงโรม ขออนุญาตใหเธอ
กูยืมเงินเพื่อซื้อที่ดิน “เพื่ออนาคตสําหรับงานของชาวคณะอุรสุลินในสยาม โปรดอนุญาตใหเรากูย มื
เงิน ได” เธอขอรอง เดือนกรกฎาคมปนั้น (1926) สถานการณข องคณะอุรสุลินก็กระเตื้องขึ้น
อหิวาตกโรคกําลังซาลง ชาวคณะอุรสุลินไดรับอนุญ าตใหจัด การสืบหาซื้อที่ดิน ที่เหมาะสมได
เปยโนที่ตกคางก็มาถึงใน “สภาพสมบูรณแบบ” และที่สําคัญที่สุดคือ ทานสังฆราชแปรโรสไมนาน
หลังจากทานไดรับจดหมายฉบับหนึ่งจากคุณแมแองแจลในกรุงโรม ทานก็มีทาทีเปนมิตรเหมือน
แตกอน
พอปลายเดือนกรกฎาคม ดวยความชวยเหลือของทานสังฆราช ชาวคณะอุรสุลินไดพบ
ที่ดินอันเหมาะสม ซึ่ง “สดชื่นและโลงแจง” ตามที่ซิสเตอรราฟาแอลบรรยาย ซิสเตอรเทแรสสงโทร
เลขฉบับหนึ่งไปยังกรุงโรมทันที ขออนุญาตใหเธอมีสิทธิอํานาจในการซื้อที่ดินนี้ ขณะเดียวกัน เธอ
ไดเขียนอยางยืดยาวถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตงที่กรุงโรม ซึ่งเคยเปนอาจารยอบรมขณะที่เธอ
เปนนวกชน (บัดนี้ทานเปนสมาชิกคนหนึ่งในคณะที่ปรึกษาของคณะ) โดยบรรยายถึง “รู” ที่พวก
เธอตองอยู เธอย้ําวา นานตราบเทาที่พวกเธอตองอยูที่นั่น เธอไมสามารถรับซิสเตอรใหมมาอยูดวย
ได และไมอาจหวังวาจะมีใครสงลูกของตนมาเรียน นอกจากพวกคนระดับลาง
เดือนสิงหาคมปนั้น ทางกรุงโรมตองเอาธุระเรื่องราวเฉพาะหนาตาง ๆ ที่รุมเรายิ่งกวาจะใส
ใจเรื่องการซื้อที่ดินในสยาม ป 1926 เปนปที่มีการประชุมสมัชชาใหญของคณะ ชาวคณะอุรสุลิน
ทั่วโลกจะตองมาพบกันในการประชุมที่กรุงโรม คุณแมแองแจล เดอ นอเทรอดาม ไดทําหนาที่ของ
ทานในสมัยที่สอง สมบูรณแลวในฐานะมหาธิการิณี งานชิ้นแรกของการประชุมนี้คือ คัดเลือกผู
สืบตําแหนงตอจากทาน วันที่ 1 กันยายน หลังจากเขาเงียบสามวัน (Triduum) ก็มีการเลือกมหาธิกา
ริณีคนใหม ไดแกคุณแมมารี เดอ แซงตฌอง มารแตง ซึ่งเคยเปนรองเจาคณะมากอน และเคยเปนนว
กาจารยที่สํานักในฝรั่งเศสภาคเหนือ
คุณ แม แ ซงต ฌ องมี จิ ต ใจกระตื อ รื น ร น เอาใจใส ม ากเรื่อ งสํ า นั ก ของคณะอุ ร สุ ลิ น ใน
ตางประเทศ ทานเคยมีการติดตอเปนสวนตัวกับสํานักของคณะในสยาม เพราะทั้งซิสเตอรเทแรส
แมรแตนสและซิสเตอรอักแนส เดอแลตร เคยเปนนวกชนที่ทานเคยดูแลอบรมมา ทานไดรับทราบ
ถึงความยากลําบากตาง ๆ ที่เกิดขึ้นที่สํานักของคณะในสยาม จากจดหมายของซิสเตอรเทแรสและ
จากคุณแมแบรนารด มังแซล และจากทานสังฆราชแปรโรสเอง กิจกรรมชิ้นแรกของคุณแมคือการ
ทําใหสํานักนี้มีสภาพมั่นคงยิ่งขึ้น ภายใตผูนําที่เปยมความสามารถและประสบการณ พอเสร็จการ
ประชุมใหญ ทานก็แตงตั้งธรรมทูตผูเปยมความสามารถและมีใจกระตือรือรนคือคุณแมแบรนารด
มังแซล ซึ่งขณะนั้นเปนอธิการิณีอยูที่ชวา ใหทําหนาที่เปนอธิการิณีที่สํานักคณะอุรสุลินในสยาม

